6. května 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA

PŘEDPRÁZDNINOVÉ LOUČENÍ PLNÉ ZÁBAVY A SPORTU
V MONKEYʼS GYM
PŘIPRAVIT SVÉ DĚTI NA PRÁZDNINY POŘÁDNOU DÁVKOU ZÁBAVY
A SPORTOVÁNÍ MŮŽETE V NEDĚLI 26. ČERVNA V TĚLOCVIČNĚ MONKEYʼS
GYM V GALERII HARFA NA PRAZE 9!
Lektoři Monkeyʼs Gym pro vás tentokrát připravili několik stanovišť přímo v tělocvičně a další
hromadu sportovní zábavy na venkovním hřišti na střeše Galerie Harfa. Akce vypukne ve
14.00 a potrvá po celé odpoledne až do 18.00. Děti se mohou těšit na spoustu úkolů, které je
rozhýbou a prověří jejich pohybovou zdatnost – skok do dálky, hod na koš, jízda na
odrážedle, minikopaná, opičí dráha pro nejmenší, přeskoky, minigolf, skákání v pytli, chůze
na chůdách a mnoho dalšího. Všechny sportovce bude bedlivě sledovat maskot – opička
Lola, se kterou se mohou vyfotit nebo ji vyzvat na souboj v kopané.
A protože u nás vyhrává úplně každý, je pro malé sportovce na závěr opět připravena sladká
odměna v podobě zmrzliny. Během akce rodiče mohou také za super cenu zakoupit kvalitní
sportovní lahev s logem opičky Loly, která se jistě bude hodit na všechny prázdninové
aktivity.
Vstup je zcela zdarma!
Rezervace není nutná.
Adresa: Monkeyʼs Gym, Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a, 190 00 Praha 9
Podrobnější informace na www.monkeysgym.cz.

www.galerieharfa.cz
Poznámka pro editory:
Galerie Harfa v pražských Vysočanech o 49 000 m obchodních a zábavních ploch na třech
podlažích byla otevřena 11. listopadu 2010. Již od počátku svého provozu se profiluje jako obchodní
centrum nové generace. Jedním z výjimečných rysů je propojení se sousední O2 arenou, patřící mezi
nejmodernější komplexy tohoto typu v Evropě. Ve 160 obchodech Galerie Harfa zákazníci nejen
nakoupí, ale také žijí zábavou, sportem a módou. Součástí obchodního centra je také 1 600 míst
k bezplatnému parkování. Střecha Galerie Harfa se od 28. dubna 2011 pyšní DinoParkem, který je
jediný v Praze a do hlavního města přináší ověřený koncept zábavy a vzdělávání známý z Plzně,
Ostravy a Vyškova. V zimních měsících je na střeše v provozu kluziště o rozměrech 20 × 30 m.
Developerem a investorem projektu je C&R Developments, člen skupiny Lighthouse Group. Ten
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v rámci Galerie Harfa dokončil dvě desetipodlažní věže s 20 500 m kancelářských ploch.
V následujících letech se multifunkční komplex rozšíří o další kanceláře a hotel s kongresovým
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centrem. Developer a investor projektu se tak významnou měrou podílí na revitalizaci území bývalého
ČKD a budování Nových Vysočan.
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